
„WIELOKULTUROWOŚĆ 
U MAŁYCH ODKRYWCÓW” 

 
PROGRAM 

PODSUMOWANIE 

 I semestru 2017/2018 



Cele programu: 

* zapoznanie dzieci z wybranymi krajami świata, ich 
kulturą  i obyczajami, 

* rozwijanie podstawy do tolerancji i otwartości wobec 
innych kultur i ich przedstawicieli, 

* wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci 

* przełamywanie barier, 

* rozwijanie podstawy do zmniejszenia przejawów 
dyskryminacji i nietolerancji w dorosłym życiu, 

* przygotowanie do życia w wielokulturowym świecie. 

 



Założenia programu: 

• poszerzenie świadomości kulturowej 
wśród dzieci, 

• wychowanie w otwartości wobec 
innych kultur i ich przedstawicieli, 

• wspieranie edukacji najmłodszych 
poprzez naukę języków obcych. 

 



Nadzór nad realizacją projektu objęła kierownik 
Zakładu Edukacji  dr  hab.  prof. nadzw. Beata 
Orłowska - pracownik Akademii im. Jakuba z 
Paradyża  w Gorzowie  Wlkp. 

 

•Na potrzeby projektu została  nawiązana  
współpraca z panią Magdaleną  Białęcką – 
dyrektorem Małego Instytutu Języka Polskiego 
,,Poloniusz” w Edynburgu (Szkocja), jak również 
z przedszkolem w Szkocji ,,Primary School”. 
Przedszkolaki wykonały kartki bożonarodzeniowe 
dla uczniów  z ,,Poloniusza” i za pomocą prac 
plastycznych zapoznały dzieci szkockie z naszym 
miastem Gorzowem Wielkopolskim.  

 



 

 

• 05 lipca 2017 r. w naszym przedszkolu odbyło się pierwsze 
spotkanie dotyczące wprowadzenia i realizacji programu 
,,Wielokulturowość wśród nas”. 

• Organizatorem spotkania była Bożena Skoczna - dyrektor naszej 
placówki, pomysłodawca i współautor programu ,,Wielokulturowość 
wśród nas”. 

• W spotkaniu uczestniczyły osoby zaproszone do współpracy przy 
projekcie: 

  – prof. Beata  Orłowska – Akademia im. Jakuba z Paradyża 

  – Magdalena  Białęcka – dyrektor Małego Instytutu Języka 
polskiego ,,Poloniusz” w Edynburgu (Szkocja) 

– Beata Gzela - dyrektor Przedszkola  Miejskiego nr 10 im. Jasia i 
Małgosi w Gorzowie  Wlkp. -  uczestnik projektu, współautor 
programu 

  – Katarzyna Szatkiewicz - nauczycielka PM nr 4,  współautor 
programu 

 





W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 dzieci 
z wszystkich grup wiekowych zostały zapoznane z 
naszym krajem Polską. Podczas licznych zajęć 
przedszkolaki poznały symbole narodowe, wysłuchały 
hymnu pamiętając o przyjęciu właściwej postawy. 
Nauczyły się  stosować zwrotów tj.: „jestem 
Polakiem”, „mieszkam w Polsce” i „mówię po polsku”. 
Poznały różne regiony naszego kraju,  bogactwa 
naturalne oraz stroje poszczególnych regionów: 
(strój lubuski, śląski, łowicki i góralski). 

Dzieci dowiedziały się co to jest mapa i do czego 
może nam służyć. Poprzez zabawę podróżowaliśmy po 
Polsce i zwiedzaliśmy najbardziej popularne miasta 
turystyczne. Przedszkolaki wspominały wyjazdy do 
tych miast z rodzicami i dzieliły się swoimi 
wrażeniami i wspomnieniami.  



Dzień kaszubski 
Przedszkolaki na zajęciach dowiedziały, że język kaszubski 
jest jedynym językiem regionalnym, którego dzieci uczą 
się w szkołach. 

Rozpoznawały i nazywały kolory haftu kaszubskiego oraz 
obejrzały ceramikę regionalną. Na koniec zajęć wykonały 
prace plastyczne  z haftem kaszubskim, które ozdobiły 
nasze przedszkole. 
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Dzień góralski  
 

Podczas różnorodnych zabaw dzieci dowiedziały się o 
tradycjach ludowych oraz stylu życia górali. Przedszkolaki 

miały okazję poznać tradycyjne stroje góralskie oraz 
podstawowe słowa z góralskiej gwary. Tego dnia odbyła się 

również degustacja serków owczych – oscypków. Na 
zakończenie zajęć dzieci wykonały samodzielnie owieczki                  

z waty. 
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POLSKA - NASZA OJCZYZNA 
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Poznajemy miasta Polski 









Przygoda z pocztówką 
 

Nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego „Przygoda z pocztówką”. 

Ideą wiodącą programu jest propagowanie 
tradycyjnego sposobu przesyłania informacji 

w formie papierowej. Głównym celem jest 
wymiana pocztówek i listów z innymi 

przedszkolami z całej Polski, zapoznanie z 
zawodami pracowników poczty oraz promowanie 

własnego regionu i przedszkola. 
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Nauka „Poloneza” 

 
Dzieci z najstarszych grup na zajęciach muzycznych poznały 

taniec ,,Polonez”. 
 



 POZNALIŚMY TAŃCE I STROJE   

LUDOWE W POSZCZEGÓLNYCH           

REGIONACH POLSKI 





Świętowaliśmy 11 listopada 

W dniu 9 listopada 2017 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się w sali, aby 
uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień. 

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju 
ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego 
kraju. 

Dzieci z najstarszych grup prezentowały wiersze oraz pieśni patriotyczne. 
Każda grupa pokolorowała na tę uroczystość Order Orła Białego w barwach 
ojczystych. Dzieci tego dnia do przedszkola przyszły ubrane na galowo. Słowem 
i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym. 

Zachwyt i zdziwienie dzieci wywołała wizyta gościa specjalnego – kombatanta 
pana Zbigniewa Szafkowskiego. Przedszkolaki dowiedziały się wielu ciekawych 
rzeczy na temat jego pracy i miały możliwość obejrzenia i przymierzenia 
czapek wojskowych, które przywiózł nasz gość. 
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Tradycje i zwyczaje  
świąt Bożego Narodzenia 
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IV Konkurs 
Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

 

28 listopada 2017 roku przedstawiciele naszego przedszkola wzięli udział w 
IV Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Organizatorem konkursu było 
Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. Dzieci z grupy Myśliciele 
wykonali piosenkę pt.: „Przybyli ułani pod okienko”. 
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Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
 „Polska oczami przedszkolaka” 

 
Organizatorem konkursu było Przedszkole 
Miejskie nr 4 „Mali Odkrywcy” w Gorzowie 

Wlkp. Na konkurs wpłynęły 52  prace. 
 
  

Jan Kubicki z naszego przedszkola     
otrzymał wyróżnienie i nagrodę.  
 



Dziękuję za uwagę 
 

 

 

 

 

Katarzyna Szatkiewicz 


